Δημοσιογραφική Διάσκεψη

ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
1 – 8 Δεκεμβρίου 2017
Υπό την υψηλή προστασία της
κ. Άντρης Αναστασιάδου
Επίτιμης προέδρου του
Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού

28 Νοεμβρίου 2017
γραφεία ΠΣΣΕ, Λευκωσία

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ανδρέα Αβρααμίδη 9, 3ος Όροφος Διαμ. 301, 2024 Στρόβολος
ΤΘ. 24649, 1302 Λευκωσία - Τηλ. 22 514 786 -Φαξ. 22 514 788
www.volunteerism-cc.org.cy │info@volunteerism-cc.org.cy
www.ethelontis.net │

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΥΠΟΥ – ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Κύρια σημεία ομιλίας προέδρου ΠΣΣΕ κ. Σταύρου Ολύμπιου
Αγαπητές/οι μου,
Σας καλωσορίζω στη σημερινή Διάσκεψη Τύπου του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου
Εθελοντισμού που γίνεται για να ανακοινώσει την έναρξη της Εβδομάδας Εθελοντισμού 2017 που
για φέτος είναι από τις 1 – 8 Δεκεμβρίου, για να τιμηθεί η 5η Δεκεμβρίου που έχει οριστεί από τον ΟΗΕ
ως Διεθνής Ημέρα Εθελοντών.
Τη φετινή Εβδομάδα Εθελοντισμού θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο δυναμικό μήνυμα του
ΟΗΕ για τη φετινή Διεθνή Ημέρα Εθελοντών που είναι: «Οι εθελοντές ενεργούν πρώτοι. Εδώ και
παντού».

Οι εθελοντές της Κύπρου, με την εθελοντική τους προσφορά, βοήθησαν το νησί μας να

επιβιώσει μέσα σε πολλές αντίξοες συνθήκες. Οι διαχρονικές και ακατάλυτες αξίες του εθελοντισμού
όπως η αγάπη, η ανιδιοτελής προσφορά, η αλληλεγγύη, κ.α., κατάφεραν να εμπνεύσουν
ανθρώπους και να δημιουργήσουν στρατιές εθελοντών μέχρι σήμερα. Σε αυτούς τους εθελοντές
και σε κάθε εθελοντή σε κάθε άκρη του νησιού μας, απονέμουμε φόρο τιμής για τη συμβολή τους
στην κοινωνία. Εύχομαι επίσης δύναμη στους χιλιάδες εθελοντές του νησιού μας που συντονίζουν
τα εκατοντάδες προγράμματα και δράσεις των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ ή προσφέρουν,
μέσω των Σωμάτων Εθελοντών, σε προσωπικό επίπεδο τις υπηρεσίες τους για να ανακουφίσουν
οποιοδήποτε πρόβλημα ή να βρουν λύση σε οποιαδήποτε ανάγκη.

Το ΠΣΣΕ είναι εδώ και παντού

και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ και
τους εθελοντές ώστε να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν το θεάρεστο έργο που
επιτελούν.
Η Εβδομάδα Εθελοντισμού, ο

καθιερωμένος πλέον θεσμός από το 1994, είναι και φέτος

εμπλουτισμένη με πολλές δράσεις εθελοντισμού.

Δείγμα αυτής της εθελοντικής προσφοράς

αποτυπώνεται για ακόμη μια φορά στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Εβδομάδας Εθελοντισμού
το οποίο περιλαμβάνει αλτρουιστικές πράξεις προς τον συνάνθρωπο όπως και δραστηριότητες για
την προστασία του περιβάλλοντος, την προαγωγή του πολιτισμού, του αθλητισμού, κτλ. Απευθύνω
θερμά συγχαρητήρια σε όσους έχουν εμπλουτίσει την Εβδομάδα Εθελοντισμού και βοηθούν να
αναδειχθεί και πάλι η Κύπρος μας στο επίκεντρο των διεθνών εορτασμών για τη Διεθνή Ημέρα
Εθελοντών.
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Τη φετινή Εβδομάδα Εθελοντισμού υποστηρίζει η Κοινοτική Αστυνόμευση με τη διανομή
ενημερωτικών φυλλαδίων για τον εθελοντισμό από τα μέλη της συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο
στην προώθηση και προβολή του εθελοντισμού στο νησί. Το ΠΣΣΕ συνεχίζει τη συνεργασία που έχει
αναπτύξει με την εταιρεία Α. Ζορπάς και Υιοί Λτδ, η οποία στηρίζει και φέτος την Εβδομάδα
Εθελοντισμού και την εκστρατεία «Υιοθετήστε» μια οικογένεια. Στην προβολή και προώθηση της
Εβδομάδας και της εκστρατείας συμβάλλει φέτος και ο Φιλανθρωπικός-Εθελοντικός Οργανισμός
Ποδοσφαιριστών «Γκολ στη Ζωή».

Χορηγοί επικοινωνίας της Εβδομάδας Εθελοντισμού είναι οι

τηλεοπτικοί σταθμοί ΡΙΚ, TVONE, ΑΝΤ1, PLUS, ΑΛΦΑ ΚΥΠΡΟΥ.
Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εθελοντισμού, μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΣΣΕ θα
επισκεφθούν στις 19 Δεκεμβρίου 2017 τους μαθητές του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείο και του
Γυμνάσιου του Ριζοκαρπάσου.
Πρωτοβουλίες του ΠΣΣΕ για ενίσχυση των ΜΚΟ
Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω τρεις σημαντικές πρωτοβουλίες του ΠΣΣΕ
για ενίσχυση και υποστήριξη του εθελοντικού/μη κερδοσκοπικού τομέα: το Λεύκωμα της ιστορικής
αναδρομής του ΠΣΣΕ, τον Κώδικα Χρηστής Διοίκησης για τις ΜΚΟ και το Εγχειρίδιο καλής
λειτουργίας και βασικών διαδικασιών ποιότητας για τις ΜΚΟ (στη βάση του ISO 9001:2015) τα οποία
είναι προϊόν πολλών μηνών προεργασίας και συμβάλλουν, το καθένα με τον δικό του ξεχωριστό
τρόπο στην αναβάθμιση των ΜΚΟ.
Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση γιατί το ΠΣΣΕ, μετά την επίσημη παρουσίαση και την
επίδοση του πρώτου αντιτύπου στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο
στις 4 Δεκεμβρίου 2017, θα παραδώσει στους εθελοντές αλλά και στο κοινό το Λεύκωμα που
περιλαμβάνει τη σαραντατριάχρονη και πλέον δράση και προσφορά του. Μετροφυλλώντας τις
σελίδες του Λευκώματος αυτού μπορεί να ψηλαφίσει ο αναγνώστης τις διαχρονικές αξίες της
αγάπης, της αλληλεγγύης, της ανιδιοτέλειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, που απετέλεσαν τον
πλούτο και την παράδοση του λαού μας. Στις φωτογραφίες θα συναντήσει πρόσωπα που
σημάδεψαν με το έργο τους την ανοδική πορεία του εθελοντισμού στο νησί μας, την ποσοτική
αύξηση και ποιοτική του βελτίωση. Για τους εθελοντές, το Λεύκωμα, θα αποτελεί έναυσμα για
ανασύνταξη των ψυχικών και πνευματικών τους δυνάμεων και για τον κάθε αναγνώστη, εύχομαι να
είναι μια ισχυρή πρόκληση για να αποφασίσει να περπατήσει τους φωτεινούς δρόμους του
εθελοντισμού.
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Όσον αφορά τη χρηστή διοίκηση και επειδή η διαφάνεια και η πιστή εφαρμογή κανόνων που να
διέπουν τη συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού των ΜΚΟ, δηλαδή των εθελοντών και του
προσωπικού τους, αποτελούσαν πάντοτε διαχρονικούς στόχους για τον εθελοντισμό στο νησί μας,
το ΠΣΣΕ προχώρησε στην ετοιμασία και έκδοση Κώδικα Χρηστής Διοίκησης Συμπεριφοράς και
Δεοντολογίας για τις ΜΚΟ. Δεδομένου ότι η κουλτούρα, οι αρχές και οι αξίες όσον αφορά τη
χρηστή διοίκηση είναι βαθιά ριζωμένες, στην ιστορία του εθελοντικού κινήματος, ο Κώδικας δίνει μια
νέα δυναμική στην άγραφη αυτή παράδοση ο οποίος θα καθοδηγεί εμάς και τους επόμενους
εθελοντές στην ορθή και αποτελεσματική μας προσφορά.
Η τρίτη πρωτοβουλία, το Εγχειρίδιο καλής λειτουργίας και βασικών διαδικασιών ποιότητας για τις
ΜΚΟ (στη βάση του ISO 9001:2015) αποτελεί μία προσπάθεια της ποιοτικής αναβάθμισης των ΜΚΟ
ώστε να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον
οποίο δραστηριοποιούνται, βάσει των προδιαγραφών και βασικών διαδικασιών ποιότητας του
προτύπου ISO 9001:2015. Το εγχειρίδιο, το οποίο ετοιμάζεται, μπορεί να αξιοποιηθεί από ΜΚΟ που
είτε επιθυμούν να αξιολογηθούν βάσει των απαιτήσεων του ISO 9001:2015 με στόχο να
πιστοποιηθούν,

είτε

όχι.

Για

στήριξη

των

ΜΚΟ

στην

εφαρμογή

του

εγχειριδίου

θα

πραγματοποιηθούν και προγράμματα κατάρτισης.
Εκστρατεία «Υιοθετήστε μια Οικογένεια τα Χριστούγεννα»
Το ΠΣΣΕ υλοποιεί και φέτος την Εκστρατεία «Υιοθετήστε μια Οικογένεια τα Χριστούγεννα» η οποία έχει
ως στόχο να μην μείνει καμία οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς τα απαραίτητα που βοηθούν για να
νιώσουν τη χαρά των Χριστουγέννων. Με την ευκαιρία απευθύνουμε εκ νέου θερμή έκκληση προς
τον κάθε πολίτη να συνεισφέρει ο καθένας ότι μπορεί για να προσφέρουμε πολλά χαμόγελα σε κάθε
παιδί και οικογένεια και αυτά τα Χριστούγεννα. Κύριος Υποστηρικτής της εκστρατείας είναι η
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, η οποία θα προσφέρει τα απαραίτητα για το γιορτινό Τραπέζι, σε
150 οικογένειες. Βασικοί υποστηρικτές της εκστρατείας είναι επίσης, η Κοινοτική Αστυνόμευση, οι
Φούρνοι ΖΟΡΠΑΣ, τα βιβλιοπωλεία ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ και η εταιρεία GCC COMPUTERS.
Αποτελέσματα διαγωνισμών:
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στη

νεολαία μας που συμμετέχει και φέτος στο Πρόγραμμα

εθελοντικής εργασίας «Νεολαία και

Eθελοντισμός» που υλοποιεί το ΠΣΣΕ από το 2005 με την

υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
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Με την ευκαιρία αναφέρω και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού του προγράμματος εθελοντικής
εργασίας «Νεολαία και Εθελοντισμός» 2016 – 2017:
1ο βραβείο εξίσου :
 Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων «Μιχάλης Κακογιάννης», Λάρνακα
 Αγγλική Σχολή Λευκωσίας
 Πανεπιστήμιο Κύπρου
2ο βραβείο εξίσου :
 Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου
 Λύκειο Κύκκου Πάφου
 Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα
3ο βραβείo εξίσου :
 Β΄Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου
 Γυμνάσιο Σταυρού
Έπαινοι:
 Δημοτικό Σχολείο Μαλούντας
 Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών
 ΚΒ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (Αγίου Γεωργίου Χαβούζας)
 The Grammar School
Για ενίσχυση της δραστηριοποίησης των νέων μας στον εθελοντισμό έγινε η επαναπροκήρυξη του
διαγωνισμού του προγράμματος «Νεολαία & Εθελοντισμός» για το 2017 – 2018, στην πρωτοβάθμια,
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και του διαγωνισμού της Έκθεσης Ιδεών στα
πλαίσια της Εβδομάδας Εθελοντισμού με θέμα: «Η συμβολή των εθελοντών νέων, για την
προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».
Σε μια προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της κοινωνικής προσφοράς του επιχειρηματικού κόσμου,
το ΠΣΣΕ προκήρυξε 3ο διαγωνισμό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού για
την επιλογή και ανάδειξη των εταιριών που έχουν βοηθήσει και υποστηρίξει με κοινωνικές δράσεις
εθελοντικές

οργανώσεις

Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ).

μέλη

του

ΠΣΣΕ και

των

Επαρχιακών

Συντονιστικών

Συμβουλίων

Μετά από σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης επιλέγηκαν, βάσει των

κριτηρίων του διαγωνισμού, τρεις εταιρείες στις οποίες θα απονεμηθεί τιμητική διάκριση στη δεξίωση
στο Προεδρικό Μέγαρο με ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών και οι οποίες είναι:


Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ



Lidl



Thanos Hotels
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Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, θα υπογράψει σήμερα, μνημόνιο συνεργασίας
με την Επίτροπο Περιβάλλοντος με σκοπό να εφαρμόσουν ένα κοινό πρόγραμμα δράσης σε
περιβαλλοντικά θέματα με τη συμβολή του εθελοντικού τομέα και να εγκαθιδρύσουν ένα πλαίσιο
συνεργασίας και ένα πρόγραμμα κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ αυτών. Ευχαριστώ θερμά την
Επίτροπο για τη στενή συνεργασία μας.
Καταλήγοντας επιθυμώ να απευθύνω θερμές ευχαριστίες προς τον πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας και την κα Άντρη Αναστασιάδου, επίτιμη πρόεδρο του ΠΣΣΕ για την ένθερμη και συνεχή
στήριξη τους. Η αναγνώριση και στήριξη του κράτους προς τους εθελοντές εκδηλώνεται, εκτός των
άλλων, και με την καθιερωμένη δεξίωση του Προεδρικού ζεύγους προς τιμήν των Εθελοντών για τη
Διεθνή Ημέρα εθελοντών στο Προεδρικό Μέγαρο που θα γίνει φέτος στις 4 Δεκεμβρίου.

Θερμές

ευχαριστίες εκφράζουμε και στην Εκτελεστική και τη Νομοθετική Εξουσία και στον Επίτροπο
Εθελοντισμού και ΜΚΟ για την αγαστή συνεργασία μας και στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
για τη στήριξη τους στο έργο του ΠΣΣΕ. Ευχαριστώ επίσης τους υποστηρικτές των εκστρατειών μας
για τη στενή και επωφελή συνεργασία τους. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και
όλους εσάς που με την παρουσία σας σήμερα εδώ, συμβάλλετε στην προώθηση των στόχων του
ΠΣΣΕ και στην επέκταση του εθελοντισμού στον τόπο μας.

Με αυτές τις σκέψεις κηρύσσω την

έναρξη της φετινής Εβδομάδας Εθελοντισμού.
Σταύρος Ολύμπιος
Πρόεδρος
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